
“It’s not visible yet, Abou Farid,” Omar responds in his latest film to the 
archaeology inspector and conservator of Ma’arrat Al-Numan Museum in 
Idlib, Syria. In Confiscated Imaginaries, Omar Mismar’s first institutional 
solo- exhibition in Lebanon, making visible what might no longer be here 
manifests through various mechanisms, and  the works become docu-
ments of their own condition.

Consisting of a film, a viewing apparatus, and a series of mosaics, Confis-
cated Imaginaries presents Mismar’s recent body of work, which traces 
layers of displacement from bodies, to property records and cultural 
heritage; along with the counter acts of preservation which attempt to 
resist the systemic effacements resulting from the Syrian war. A Dubious 
Prototype (2020), a convoluted slide carousel of sorts, holds blue trans-
lucent documents only legible when the apparatus slides them before a 
light bulb. Blueprints drawn by hand here, in a refugee camp in the Bekaa 
valley, imagine homes there in Syria. In his Studies in Mosaics Series 
(2019-2020), Mismar expands his thinking on conflict representation in 
relation to preservation. Tattoos transposed in stone become indexical 
markings and emblems of embodied desires. A whatsapp message enters 
a vanished mosaic while in an adjacent piece the protectors of endan-
gered mosaics are inlaid in one. The flickering images in the film, Abou 
Farid’s War (2021), are adjusted, returned to, challenged and built upon 
through conversation. In the face of irreversible destruction, the exhi-
bition proposes that the transmuted forms of homes and heritages in 
the hands and imaginaries of their caretakers are a witness to their own 
survival.

Omar Mismar is a visual artist based in Beirut. His practice is project 
driven, probing the entanglement of art and politics, and the aesthetics 
of disaster. Mismar takes up conflict and its representations via form 
deliberations, material interventions, and translation strategies, using the 
performative as gesture and rehearsal. He participated in exhibitions at 
the San José Museum of Art, Tabakalera, MoMA, Home Works 8, Video-
Brasil, Oakland Museum, Leslie Lohman Museum, and Hamburg Phototri-
ennale among others. Mismar taught at California College of the Arts, The 
University of San Francisco, Académie Libanaise des Beaux Arts, and The 
American University of Beirut, and is the art editor of Beirut’s literary and 
art journal Rusted Radishes.
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اضغط عىل األرقام للحصول عىل املزيد من املعلومات

“بعد ما بني، يا أبو فريد” يقول عرم يف فيلمه األخري رًدا عىل املفتش واملرمم األثري يف متحف معّرة النعمان 
يف إدلب بسوريا. يتجىل إبراز ما مل يعد موجوًدا من خالل آليات مختلفة يف “تخّيالت مصادرة”، وهو أول معرض 

ا لحاالتها الخاصة.
ً
مؤسيس فردي لعرم ممسار يف لبنان، الذي تصبح فيه األعمال وثائق

يقّدم املعرض مجموعة أعمال حديثة لعرم ممسار، تشمتل عىل فيلم، وجهاز عرض، وسلسلة من الفسيفساء، 
وتتتبع طبقات التهجري عرب األجساد، وسجالت املمتلكات والرتاث الثقايف وأعمال الحفظ والرتممي اليت تحاول 

 A Dubious( مقاومة األرضار املنهجية الناتجة عن الحرب السورية. يتألف العمل املعنون منوذج أويل مريب
Prototype( )٢٠٢٠(، من ما يشبه مجموعة ملتفة تحمل املستندات الشفافة الزرقاء اليت ميكن قراءتها فقط عندما 

يقوم الجهاز بتحريكها أمام املصباح الكهربايئ. تتخيل املخططات املرسومة باليد عىل هذه األوراق، يف مخمي 
 ،)٢٠١٩-٢٠٢٠( )Studies in Mosaics Series( يف يف سوريا. يف دراسات يف الفسيفساء 

ً
لالجئني يف سهل البقاع منازال

يوسع ممسار تفكريه يف متثيل الرصاع وارتباطها بآليات الحفظ، هنا، تصبح األوشام املنقولة يف الحجر عالمات 
رّصع فسيفساء أخرى 

ُ
مؤرشة وشعارات للمستقبل املتخيل. تدخل رسالة whatsapp يف فسيفساٍء متالشية، بيمنا ت

باألشخاص الذين يحمونها ويحفظونها، وُيعّدل وميض الصور يف فيلم حرب أبو فريد )٢٠٢١( وٌيرجع إليها ملحادثتها 
والبناء عليها عرب املحادثات. يقرتح املعرض، أن تكون األشكال املنقولة للمنازل والرتاث اليت تحملها أيدي حفظتها 

 عىل نجاتها، يف وجه الدمار الذي ال رجعة منه. 
ً
شاهدة

عرم ممسار فنان تشكييل يقمي يف بريوت، تندفع ممارسته عرب مشاريع متنوعة، تسرب أغوار التشابكات بني 
الفيّن والسيايس، وجماليات الكارثة. يتناول ممسار الرصاع ومتثيالته عرب مداوالت المناذج والتدخالت املادية 

واسرتاتيجيات الرتجمة، ُمستخدًما األداء كبادرة وتجربة. شارك ممسار  يف معارض عديدة يف متحف سان خوسيه 
للفنون وTabakalera و MoMa و Home Works 8 و VideoBrasil ، ومتحف أوكالند ، ومتحف Leslie Lohman ، و 

Hamburg Phototriennale وغريها، كما  قام بالتدريس يف كلية كاليفورنيا للفنون، وجامعة سان فرانسيسكو 
 Rusted Radishes واألكادميية اللبنانية للفنون الجميلة ، والجامعة األمريكية يف بريوت، وهو محرر فين ملجلة ،

األدبية والفنية يف بريوت.

AHMAD AND AKRAM PROTECTING HERCULES 
Studies in Mosaics, Syria, 2019-2020, mosaic, 200cm × 130cm

Ahmad and Akram Protecting Hercules depicts two men sandbagging a 
mosaic of Hercules to protect it from destruction at the Ma’arra Mosaic 
Museum in Syria, which was barrel bombed in June 2015 in a military op-
eration. In a context of destruction and dispossession of Syria’s cultural 
heritage due to both ISIS’ looting activities and the regime’s military op-
erations, such images, mostly taken in a moment of urgency with mobile 
phones, become records of what might be destroyed or looted: indexes 
of what might no longer be there. 

أحمد وأكرم يحميان هرقل
سلسلة دراسات يف الفسيفساء، سوريا، ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ، ٢٠٠ × ١٣٠ مس

يصور  عمل “أحمد وأكرم يحميان هرقل” رجالن يهيالن أكياس رمل عىل فسيفساء لهرقل لحمايتها من الدمار 
يف متحف املعرة للفسيفساء يف سوريا، الذي مت قصفه بالرباميل املتفجرة يف حزيران من العام ٢٠١٥ يف عملية 

عسكرية. أصبحت مثل هذه الصور اليت يمت التقاطها يف الغالب عىل عجل بالهاتف املحمول، تشبه سجالت ملا 
قد يمت تدمريه، يف سياق تدمري وسلب الرتاث الثقايف السوري وأنشطة النهب اليت يتعاقب عليها تنظمي الدولة 

اإلسالمية والعمليات العسكرية للنظام، وتتحول لفهارس ملا مل يعد موجوًدا.

A DUBIOUS PROTOTYPE
2019 – 2020, carbon paper, acrylic, light bulb, stepper motor driven 3 axis linear 
actuators, biodegradable 3D printed plastic, metal stand

Floor plans and maps feature houses, quarters, and rooms signed off 
with initials, followed by the name of the town: Reef Halab, Khanasir, Deir 
el Zour, Tal Abyad, Al Qusayr, Raqqa... Like an index of indexes, blueprints 
drawn by hand here, a refugee camp in the Bekaa valley in Lebanon, im-
agine homes there, Syria. Like a carousel projector, the apparatus keeps 
slides, but it confiscates the projection, defers the slideshow.

LOOTING SCENE (LAST SEEN 2014) 
Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 85 cm × 130 cm

Looting Scene (Last seen 2014) is based on an image attachment sent 
in a WhatsApp chat conversation. Upon a visit to the site where the 
mosaic initially lay, the image sender—some contemporary version of 
a monument man—noticed that the mosaic had vanished. He notifies 
the receiver on the other end of the phone by sending an image of the 
mosaic taken on a previous visit, with the poignant remark: I am sorry!!!!! 
The image acts as the evidence of a work that has been looted, and the 
mosaic a petrification of this moment of exchange.

I’LL TAKE TOUCHING YOU COLD OVER NEVER SEEING YOU
Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 170 cm × 118 cm

I’ll take touching you cold over never seeing you holds reproductions of 
tattoos from people Omar Mismar met in refugee camp 007, in the town 
of Qab Elias in the Bekaa valley, Lebanon. A form of body inscription 
that epitomizes the materialization of the index, a tattoo is meant to be 
shown and performed as a sign. Tattoos are marks of belonging and pro-
jections of the self into the future. 

FANTASTICAL SCENE [SIC]
Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 190 cm × 126 cm

Fantastical Scene [sic] depicts wild bestiaries in hunt-like scenes, a 
common and familiar imagery for mosaics around the Mediterranean, but 
swaps the heads of  the lion and the bull while keeping their bodies un-
changed. In Arabic, lion is al assad and bull is al thawr. In mosaic speak, 
such a maneuver produces an error. The translation device, [sic], in the 
work’s title, calls attention to this error as it intentionally reproduces it in 
a fantastical whim that surrenders al assad to his eternal prey.

منوذج أويل مريب

٢٠١٩-٢٠٢٠، ورق كربــون، أكريليــك، ملبــة، محــرك متــدرج بثــالث محــاور ، بالســتيك مطبــوع قابــل للتحلــل، 
ســيبة معدنية

ــف  ــدة: ري ــا امس البل ــة باألحــرف األوىل، يليه ــا موقع ه
ّ
ــاء والغــرف، كل ــوت واألحي ــط البي ــر املخططــات والخرائ ظه

ُ
ت

حلــب، وخنــارص ، وديــر الــزور ، وتــل أبيــض ، والقصــري ، والرقــة ... ومثــل فهــرس للفهــارس تتخّيــل املخططــات 

ــاز العــرض  ــاك يف ســوريا. يحتجــز جه ــازل هن ــان، املن ــا، يف مخــمي لالجئــني يف ســهل البقــاع يف لبن ــد هن املرســومة بالي

الدائــري الرشائــح، ويؤجــل إظهارهــا مصــادًرا العــرض.

ساحة النهب )شوهد آخر مرة يف ٢٠١٤(
سلسلة دراسات يف الفسيفساء ، سوريا ، ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ، ٨٥ × ١٣٠ مس

يعمتد العمل عىل صورة مرفقة مت إرسالها يف محادثة عىل WhatsApp. عند زيارة املوقع األسايس للفسيفساء، 

الحظ مرسل الصورة - وهو رجل آثار مبعىن أو بآخر - أن الفسيفساء قد اختفت. يرسل الرجل صورة الفسيفساء 

هب، 
ُ
اليت اختفت إىل املتلقي عىل الطرف اآلخر املحادثة ويكتب: أنا آسف !!!!! تصبح  الصورة دليل عىل عمل الن

فميا تحتجز الفسيفساء لحظة التبادل تلك.

ا عىل أن ال أراك
ً
ل أن أملسك ميت

ّ
أفض

سلسلة دراسات يف الفسيفساء، سوريا ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ١٧٠ x ١١٨ مس

نــاس قابلهــم عــرم ممســار يف مخــمي الالجئــني رقــم ٠٠٧ 
ُ
ا مــن أوشــام كانــت عــىل أجســاد أ

ً
ســخ

ُ
يحمــل هــذا العمــل ن

 مــن أشــكال النقــش عــىل الجــم الــيت تبلــور 
ً

يف بلــدة قــب اليــاس يف ســهل البقــاع يف لبنــان. ويعــد الــومش شــكال

مادّيــات الفهرســة، إذ يــراد مــن الــومش أن يظهــر وأن يــؤدى كرمــز. األوشــام عالمــات عــىل اإلنمتــاء، وعــىل اســقاطات 

الــذات يف املســتقبل. 

]SIC[ مشهد خيايل
سلسلة دراسات يف الفسيفساء، سوريا ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ١٩٠ x ١٢٦ مس 

ــات بريــة يف مشــاهد شــبيهة مبشــاهد الصيــد، وهــي صــور شــائعة ومألوفــة للفسيفســاء  يصــور هــذا العمــل حيوان

حــول البحــر األبيــض املتوســط، لكــن رؤوس األســد والثــور تتبــّدل فيهــا دون تبــّدل جســديهما. يشــري العمــل لغوًيــا 

ــاس لغــوي ُيرتجــم يف خطــأ يف الفسيفســاء.  ــا، وهــو جن ــوان ورأس النظــام الســوري يف آن مًع إىل األســد، أي الحي

تشــري كلمــة، ]SIC[ يف عنــوان العمــل إىل هــذا الخطــأ يف الرتجمــة، إذ يعيــد إنتاجــه عــن قصــد يف نــزوة خياليــة تســلم 

األســد لفريســته األبديــة.
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دراسات يف الفسيفساء ، سوريا
 صانع املوزاييك الرئييس:

عبد املنعم بركات
Coin d’Art :تأطري

مت إنتاج الفسيفساء املؤطرة بدعم 
من غالريي ليتيسيا، بريوت

 
منوذج أويل مريب

اإلنتاج التقين: سيفاج بابيكيان
تنفيذ التمصمي: فروير جوبانيان

 األشغال املعدنية:
Vacé Melkisetian / v__deco 

مت إنتاج هذا العمل بدعم من 
MSFEA يف الجامعة األمريكية 

يف بريوت ومركز OSUN لحقوق 
اإلنسان والفنون يف كلية بارد. 

حرب ابو فريد
مع: ابو فريد

 صانع املوزاييك الرئييس: 
عبد املنعم بركات

التأليف املوسيقي: نور السخن
ميكساج الصوت: زياد مكرزل

تلوين: بالل هربي
مونتاج: عرم ممسار

ترجمة: زياد شكرون
تحضري الرسوم املتحركة: ندمي 

scope Ateliers / زبليت

 TBA21 Thyssen بتكليف من
Bornemisza Art للفن املعارص 

بالتعاون مع أشكال ألوان و 
st_age

أماندا أبي خليل
عرمو العظم
آين فودوليان

لولو
مركز OSUN لحقوق اإلنسان 

والفنون يف كلية بارد
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HUNTING SCENE (STILL FROM A YOUTUBE VIDEO OF A 
BARREL BOMB FALLING ON DARAYA)
Studies in Mosaics series, Syria, 2019-2020, mosaic, 280 cm × 157 cm

In Hunting Scene (Still from a YouTube video of a barrel bomb falling on 
Daraya), a terribly familiar bombing strategy employed by the Syrian 
regime is coupled with now-familiar footage recorded on the spot by cit-
izens and uploaded to YouTube. Each mosaic tessera is equivalent to one 
pixel of the original Internet image, an attempt to re-think the traditional 
Syrian mosaic practice from a contemporary digital perspective.

مشهد الصيد )لقطة من فيديو يوتيوب للحظة سقوط برميل عىل دارّيا(
سلسلة دراسات يف الفسيفساء، سوريا، ٢٠١٩-٢٠٢٠، فسيفساء ٢٨٠ x ١٥٧ مس

تظهــر يف هــذا العمــل اســرتاتيجية القصــف الشــهرية الــيت يســتعملها النظــام الســوري، وتقــرتن بالفيديوهــات الــيت 

ــه عــىل يوتيــوب. كل حجــر مــن الفسيفســاء  ــه ويحملون صــارت مألوفــة اآلن ملواطنــني يصــورون القصــف يف لحظت

يعــادل بيكســل واحــد مــن الصــورة األصليــة املوجــودة عــىل اإلنرتنــت، يف محاولة إلعــادة التفكري يف حرفة الفسيفســاء 

الســورية مبنظــور رقمــي معــارص.
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SPRING CLEANING
Studies in Mosaics series, Syria, 2022, mosaic, 200 cm × 220 cm

Spring Cleaning replicates in mosaic a minky blanket, typically made of 
polyester fibers. Light but bulky, such blankets are a common house-
hold item that travel with refugees and immigrants despite the journey, 
offering warmth and a sense of familiarity. In springtime, the blankets are 
hung outside in the sun to air and disinfect. Mismar reads these banners 
as visual code of displacement.

غسلة الربيع
سلسلة دراسات يف الفسيفساء، سوريا، ٢٠٢٢، فسيفاء، ٢٠٠ x ٢٢٠ مس 

يعيــد هــذا العمــل انتــاج بطانيــة مــن ماركــة مينــي املصنوعــة غالًبــا مــن البوليســرت بالفسيفســاء، تلــك البطانيــات 

الخفيفــة والضخمــة يف آن، وهــي مــن األغــراض املزنليــة الــيت تســافر غالًبــا مــع املهجريــن والالجئــني رغــم تعــب 

مّشــس وتنظــف، 
ُ
ــق هــذه البطانيــات يف الربيــع يف الخــارج لــي ت

ّ
عل

ُ
الرحلــة، لتعطيهــم الــدفء والشــعور باأللفــة. ت

ويســتقرأها ممســار كعالمــات برصيــة ترمــز للرتحــال.

ABOU FARID’S WAR
2021, single-channel video, color, sound, 31 min 20 sec

Archaeology inspector and conservator Abou Farid shares part of his im-
age library documenting the condition of mosaic works in the aftermath 
of several raids on Ma’arrat Al-Numan Museum in Idlib, Syria as well as 
the independent preservation efforts that ensued. The images give way 
to an aleatory conversation interweaving questions of cultural heritage 
and territory, preservation techniques and destruction, traceability and 
looting, and the production and circulation of images in times of war.

حرب أبو فريد
فيديو من قناة واحدة، ملّون، مع صوت، ٣١ د و٢٠ ث، ٢٠٢١

يشــاركنا مفتــش اآلثــار ومرممهــا أبــو فريــد جــزًءا مــن مكتبــة صــوره الــيت التقطهــا لتوثيــق حالــة العديــد مــن 

الفسيفســاء عقــب عــدة مداهمــات عــىل متحــف معــرة النعمــان يف إدلــب يف ســوريا، ولتوثيــق جهــود الحفــظ 

املســتقلة الــيت تلــت ذلــك. تفســح الصــور الطريــق ملحادثــة متشــعّبة تتشــابك مــع أســئلة الــرتاث الثقــايف واألرض، 

وتقنيــات الحفــظ والتدمــري، وإمكانيــات التتبــع والنهــب، وإنتــاج الصــور وتداولهــا يف أوقــات الحــرب.
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